
Fortelling # 36 av 60

Jesu fødsel

Bibelen for barn 
presenterer

For lenge siden sendte Gud engelen 
Gabriel til en vakker ung jødisk 
jente, Maria.  Han fortalte 
henne, "Du skal få en sønn og 
du skal kalle ham Jesus.  Han 
skal være kjent som Den 

Høyestes 
Sønn.  Han 

skal herske 
til evig tid."

"Hvordan kan det skje?" spurte den 
forbløffede unge jenta.  "Jeg har 
ikke vært sammen med noen 
mann."  Engelen fortalte da 
Maria at barnet skulle 
komme fra Gud.  
Barnet skulle 
ikke ha et 
menneske 
til far.
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Men Josef fant et skur av det slaget man 
brukte som stall for dyr.  Der ble Jesusbarnet 

født.  Moren hans la ham i en
krybben, det stedet

hvor dyrene
vanligvis

spiste
fra.

Josef stolte på Gud og adlød ham.  Han adlød også 
landets lover.  Fordi det var kommet en ny lov, dro 
han sammen med Maria 
til hjembyen hans, 
Betlehem, for å 
betale skatt.

Maria var forlovet 
og skulle gifte seg 
med en mann ved 
navn Josef.  Josef 
ble veldig lei seg 
da han fikk vite 
at Maria ventet 
barn.  Han 
trodde at en 
annen mann enn 
ham selv måtte 
være far 
til barnet.

Maria var rede 
til å få barnet sitt.  
Men Josef kunne ikke 
finne noe rom hvor de 

kunne bo.  Alle 
gjesterommene

var fulle.

Men en Guds engel 
fortalte Josef i en drøm 
at dette barnet var Guds 
sønn.  Josef skulle hjelpe 
Maria å ta seg av Jesus.

Så fortalte engelen Maria at hennes 
kusine, Elisabeth, også skulle få en baby, 
selv om hun var gammel.  
Dette var også et 
mirakel.  Kort tid 
senere dro Maria 
på besøk til 
Elisabeth.  
Sammen 
lovpriste 
de Gud.

                                       5

                                       7

                                               6

                                               8

                                       3                                                4



Begge visste at Jesus 
var Guds sønn, den lovede 
frelseren.  Josef ofret 

to fugler. Dette var 
det offeret som Guds 
lov sa at fattige 
mennesker 
skulle ofre 
når de 
førte et 
nyfødt 
menneske 
frem for 
Herren.

Gjeterne skyndte seg avgårde til 
stallen.  Etter å ha sett babyen gikk 
de og fortalte alle de møtte hva 
englene hadde sagt om Jesus.

"I dag er det født dere en frelser, som er 
Messias, Herren - i Davids by.  Dere 
skal finne et barn som ligger i en 

krybbe."

Førti dager senere brakte 
Josef og Maria Jesus til 

templet i Jerusalem.  Der 
var det en mann ved 
navn Simeon som 
lovpriste Gud for 
babyen, mens 
den gamle 
Anna, en 
annen av 
Guds 
tjenere, 
takket 
Gud.

Med ett var det sammen med engelen en himmelsk
hærskare, som lovpriste Gud og sa
"Ære være Gud i det høyeste, og

fred på
jorden, 

i mennesker
Guds velbehag."

Ikke langt unna var det noen gjetere ute 
på marken og voktet over lammene.  
Da kom en Guds engel til dem og 

fortalte 
dem de 

fantastiske 
nyhetene.
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Da Herodes døde 
førte Josef Maria 
og Jesus tilbake 
fra Egypt.  

De bosatte seg i 
den vesle byen Nasaret, 
ikke langt fra Gennesaretsjøen.

Gud advarte de vise 
mennene om å reise hjem i
hemmelighet.  Herodes ble
rasende.  Fast bestemt på å 
drepe Jesus, sendte den onde 
herskeren seg for å drepe alle 

guttebabyer 

i Betlehem.

Kong Herodes fikk høre 
om disse vismennene.  
Han likte ikke det han 
hørte og han bad dem 
fortelle ham når de 
hadde funnet Jesus.  
"Jeg vil også tilbe 
ham," sa Herodes.  
Men Herodes løy.  
Herodes ønsket 
å drepe 
Jesus.

Men Herodes kunne 
ikke skade Guds 
sønn.  Advart i en 
drøm tok Josef med 
seg Maria og Jesus 
og flyktet til Egypt 
og sikkerhet.

Stjernen ledet de vise mennene til det 
huset der Maria og Josef bodde sammen 

med det vesle barnet.  De 
knelte ned og tilbad ham, 
og de reisende gav Jesus 

kostbare gaver 
av gull og 
parfyme.

En tid senere 
ledet en spesiell 
stjerne vise menn 
fra et land i Østen 
til Jerusalem.  

"Hvor er han som er 
født jødenes konge?" 
spurte de.  "Vi vil 
tilbe ham."
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Gud vet at vi har gjort slemme ting, ting 
som han kaller synd.  Straffen for synd er døden.

Gud elsker oss så høyt at han sendte sin sønn, 
Jesus, for å dø på et kors og ta straffen på seg. 
Jesus ble levende igjen og dro opp til himmelen!  

Nå kan Gud tilgi syndene våre.

Hvis du vil vende deg bort fra syndene dine, skal du si 
dette til Gud: Kjære Gud, jeg tror at Jesus døde for meg 

og at han nå lever igjen.  Kom inn i livet mitt og tilgi 
syndene mine, slik at jeg kan få et nytt liv nå, og deretter 
være sammen med deg i evighet.  Help me live for You as 
Your child.  Amen.  For så har Gud elsket verden at han ga 
sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, 

ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh 3:16

Les Bibelen og prat med Gud hver eneste dag!

Jesu fødsel

En fortelling fra Guds Ord, Bibelen,

som finnes i

Matteus 1-2, Lukas 1-2

"Når dine ord åpner seg, gir de lys."
Salme 119:130


